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Inledning
I din hand har du lärdomar från projektet Starka möten i fantasin, ett samarbete mellan 

LajvVerkstaden, Västerås Kommun, Landstinget Västmanland samt Allmänna Arvsfonden. 
 

OM PROJEKTET STARKA MÖTEN I FANTASIN

Projektets huvudsyfte var att skapa en mötesplats mellan lajvaktiva ungdomar i Sverige 
och nyanlända ungdomar som inte tidigare varit i kontakt med lajv. Projektet bestod av 5 
workshopsträffar á 1,5 timmar som mynnade ut i ett lajv á 28 timmar inklusive övervattning. 
Lajvet döptes till Gryningsljus. Ett post-apokalyptiskt framtidslajv i en dystopisk miljö. Delta-
garna spelade roller som föddes utanför, eller blivit utkastade ur, systemet. Tillsammans löste 
de problem som för att skapa en mer jämlik, rättvis och lyckligare värld. 

Projektet riktade sig dels till nyanlända ungdomar i åldern 15-24 i Västmanland och dels 
till lajvaktiva ungdomar från Västmanland, uppvuxna i Sverige. Lajvet var för 30-50 deltagare. 

OM Lajvverkstaden

LajvVerkstaden är projektledare för Starka möten i fantasin. LajvVerkstaden är sedan 2010 
en ekonomisk föreing som under alla år har konstruerat och genomfört över tusen lajvdagar 
för såväl ungdomar som barn och vuxna. Strävan har alltid varit att vara så inkluderande som 
möjligt och har ofta sökts till integrerande sammanhang. Starka möten i fantasin var Lajv-
Verkstadens andra projekt med lajv som integrationsprojekt. 

SYFTET MED DETTA HÄFTE

Detta dokument är till för dig som är intresserad av att arbeta med integrerande projekt för 
unga. Syftet är inte att lära ut hur du skapar lajv i sig, utan åsyftar att inspirera och dela de lär-
domar och erfarenheter LajvVerkstaden har fått genom att genomföra projekten. Lärdomarna 
är övergripande och är användbara även om du inte tänker använda lajv som metod.
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Begreppsanvändning

Lajvambassadör - För projektet anställde LajvVerkstaden två lajvambassadörer som utöver 
att ha liknande kulturell bakgrund och språk som målgruppen nyanlända ungdomar också 
talade flytande svenska. De fick utbildning i vad lajv är och vilken roll de skulle ha i projektet. 
De skapade och höll kontakt med deltagarna, medan LajvVerkstadens personal fokuserade 
på kontakten med vuxna som arbetar med målgruppen. Lajvambassadörerna hade också en 
inkluderande social roll, vilket innebar att de hjälpte till med att se till att alla deltagare kände 
sig välkomna och trygga. Det inkluderade att översätta mellan olika språk samt att förklara 
olika kulturella skillnader. Lajvambassadörerna har under hela projektet varit väldigt värde-
fulla och essentiella för projektets genomförande och framgång.

Spindeln-i-nätet-personer - Personer som redan innan projektstart har ett etablerat nät-
verk inom målgruppen. Exempelvis engagerade församlingspedagoger, lärare, HVB-personal, 
fritids- och ungdomsledare, etc.
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Projektets definition av lajv

Värld - Den värld vi spelar i, vilket ger ett ramverk för vad som finns och inte finns. I en 
värld med magi och alver kan det vara sällsynt med rymdskepp och utomjordingar, om vi inte 
bestämmer att så är fallet. Det är viktigt att alla är överens om en gemensam värld.

Exempel: En värld inpirerat av en genre som fantasy, science fiction eller postapokalyps.

Roller - Vi spelar inte oss själva, utan alltid någon annan. Det kan även finnas gruppering-
ar av roller med olika förutsättningar och motsättningar som driver händelsen åt olika håll. 
På lajv spelar alla roller och ingen är passiv åskådare.

Exempel: En grupp advokater med blandade moraliska åsikter. Roller kan också vara att 
alla är hundar och katter som måste samarbeta för att laga rymdskeppet.

Händelse - Ett lajv utan något som händer kan bli väldigt tråkigt, därför något måste ske. 
Det som händer ska passa in i världen och få rollerna att integrera med varandra och ställas 
inför problem.

Exempel: Drottningen ska invadera staden, och ni har inte nog med soldater för att beskyd-
da er. Eller utomjordingar som har landat på jorden, men de kan inte kommunicera att det är 
en farlig komet i kollisionskurs på väg mot jorden. 

Regler - Inom alla lagsporter, tävlingar, spel och lekar behövs regler. Regler är viktiga delvis 
av rent praktiska skäl, vad som gäller på området ni ska vara på, men också för veta i vilken 
riktning lajvet ska, samt vad du kan och får göra. Tydliga regler skapa en trygg miljö där alla 
är överens om vad som gäller vid olika händelser på lajvet.

Exempel: Inom vilka fysiska gränser på området lajvar vi? Hur hanterar vi en svärdsduell? 
Hur använder jag eld-magi? Vilka har makt att få bestämma och bli lyssnade på? Hur kan jag 
säga stopp till det som händer om jag blir obekväm? 
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integrationslajv Som projekt
Här vill vi ta upp både projektspecifika och allmänna lärdomar som är viktiga att tänka på 

när du konstruerar ett lajv med nyanlända barn och ungdomar som målgrupp.

Målgrupp

Det vi på LajvVerkstaden jobbade med ändå från början var att lära känna vår målgrupp. 
Hur såg deras liv ut? Vilka möjligheter och begränsningar finns i deras vardag? Har de fått 
uppehållstillstånd eller står de under utvisningshot? Vad gör de på sin fritid? Vad tycker de 
om att göra? Vilka kulturella preferenser har de? 

Allmänna Lärdomar

En stor del av målgruppen har väldigt begränsad ekonomiska förutsättningar. Därför måste 
alla resurser tillhandahållas av projektet. Detta gäller allt från rollens kläder till sovsäck. Vår 
lärdom är att det kan ta en stor del av projektets budget både ekonomiskt och tidsmässigt. 
Tänk igenom hur du vill lösa detta genom att köpa, låna eller tillverka utrustning. Vi tror att 
det är ett ansvar som inte kan läggas på deltagarna utan bör tillhandahållas av projektet.

Mat, vare sig det är fika, lunch eller middag, kan vara en sak som lockar ungdomar och 
skapar en trevlig miljö för att lära känna varandra. Det blir även en praktisk lösning som 
förenklar för deltagarna som just lever under ekonomiskt svåra förhållanden. Vår erfarenhet 
säger att mat ska finnas gratis och tillgänglig på samtliga infoträffar, workshops och lajv. Tänk 
på att ha mat även för de som är glutenintoleranta, veganer eller de som inte äter griskött.

Projektets stora syfte var att ge deltagarna möjlighet att lära känna varandra, detta var alltid 
vårt fokus och fick leda besluten som togs. Lärdomen är att det är extra viktigt att tänka på 
det sociala mötet vid utformning och utförande av lajvet. Ibland måste projektet göras om för 
att göra det intressant och bekvämt för denna blandade målgrupp.
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Allmänna Lärdomar fortsättning

En annan lärdom är att tänka på beslut kring logi. Att sova hemifrån ökar ofta känslan av 
äventyr i gruppen och ökar antalet timmar lajvet kan utspelas på. Ta med i beräkningarna att 
inte alla känner sig trygga nog, eller får lov hemifrån, att sova borta.

Kom ihåg att på olika sätt dokumentera det ni gör, till exempel att ha en kamera med sig 
för att ta foton när ni träffas. I det här projektet tog vi hjälp av en professionell fotograf för 
att ta bra bilder i styfte att locka deltagare att delta. Vi tog även foton själva under och efter 
projekt. Kom ihåg att få skriftlig tillåtelse av målsman för få att använda bilderna. Det gäller 
också publicering i offentliga grupper på sociala medier.

Vid planering av datum och tider för träffar, workshop och lajv så gäller det att ta reda på 
vad som eventuellt kan konkurrera med ert projekt. Kolla upp datum för skolledigheter, fri-
tidsgårdsaktiviteter, religiösa högtider och andra konkurerande lajv. Vi valde att ha lajvet just 
efter skolavslutningen. Då har ungdomar tid och familjer har inte åkt på semester ännu.

Kontaktansvarig

Vi fann det väldigt nyttigt att genom hela projektet ha en aktiv och direkt kommunikation 
med målgruppen och spindeln-i-nätet-personer. Det går inte att nog understryka hur viktigt 
det är med direktkontakt både med målgruppen och med personer som arbetar med dem 
för att inhämta kunskap. Det är väl investerad tid. Vår erfarenhet säger att den kunskapen du 
inhämtar kommer vara avgörande för om projektet blir en succé eller ett fiasko. 

En lärdom är att ha telefonkontakt via sms och telefonsamtal till deltagare för att påminna, 
är bättre än att hänvisa till hemsida eller facebook. Förvänta er inte heller att målgruppen har 
tagit del av all informationen om ni inte aktivt gått igenom den med dem, med möjlighet till 
översättning på plats. Även då kan glada påminnelser vara en bra idé. Spindel-i-nätetpersoner 
kan även här stöja och påminna deltagarna att ta sig iväg på alla träffar och lajvet.
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Lajvprojektets fem faser
Fas 1. Planering och marknadsföring
Kontakt - att nå era Deltagare

Att tänka på för att nå ut

Lajv - Brainstorming

Lajvambassadörer - Utbildning

Fas 2. FörberedELSE med deltagare 
Infoträffar -  med de olika målgrupperna

Workshops - för samtliga deltagare

Fas 3. Praktisk förberedelse av lajv
Lajv - Praktiska punkter

Fas 4. Utförande AV Lajv
Lajv - Praktiska punkter

Fas 5. Efterarbete
möjlig Fortsättning

Exempel på samarbetspartners



10

Fas 1. Planering och marknadsföring

Kontakt - att nå era Deltagare

Den största delen av förberedelserna är att få kontakt med deltagare. Detta är ju självklart. 
Inga deltagare, inget projekt. Här finns en svårighet med att i princip ha två olika målgrupper, 
visserligen inom samma åldersspann. Här behövs två separata strategier, men som säkerligen 
kommer ha gemensamma lösningar. En strategi för målgruppen lajvaktiva ungdomar och en 
strategi för nyanlända ungdomar. 

Att tänka på för att nå ut

Se till att hitta spindeln-i-nätet-personer att samarbeta med, vare sig det är fritidsgårdar, 
kommunen eller boenden. Fundera på vilka vuxna som kan tänka sig vara i daglig kontakt 
med er målgrupp i området där ni ska göra ert projekt. 

Vi använde oss av video som medium för att förklara vad lajv är. Vår lärdom är att den inte 
fyllde sin funktion, men att den kunde förmedla en känsla av vad lajv kan vara. Tänk på att 
skapa en video kan ta mycket energi, pengar och tid ur projektet för att få det precis rätt. Vi 
tror att risken kan vara stor att den kanske inte ger den effekt som ni ville ha. 

Var tydlig med att poängtera att syftet är skapa en mötesplats för både svenskfödda och 
utlandsfödda ungdomar, då vi fann att detta är efterfrågat. Flera utlandsfödda, särskilt ensam-
kommande, har uttryckt svårighet att hitta mötesplatser för att hitta svenskfödda vänner.

Vi valde att ha flera träffar över lång tid innan själva lajvet genomfördes. Vår erfarenhet 
säger att ungdomar ofta hoppar av och på projektet under den tiden. Det behöver finnas en 
förståelse för detta i projektet. Om det är 50 anmälda från början så är chansen stor att enbart 
30 deltagare kommer att vara med till slut. Vårt tips är att hålla anmälan öppen under nästan 
hela projektet. Försök skapa en jämn fördelning mellan målgrupperna för att skapa möten.  
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Lajvambassadörer - Utbildning

Vi tror att det är bra att inte lägga för mycket ansvar på lajvambassadörerna, till exempel att 
utbilda dem till spelledare. Deras resurser ska hellre fokusera på kommunikation, översätt-
ning och det sociala mötet. De är en social pelare för deltagarna och bör fokusera på att vara 
tillgänglig och skapa en trygg och social plats för ungdomarna.

I utbildningen förbered dem på att deltagarna kommer ha väldigt olika förutsättningar, och 
alla ska behandla likvärdigt. De ska sprida en känsla av att det är okej att delta på sina villkor.

Lajv - Brainstorming

Börja i god tid med ta fram lajv-pitchar för att kunna marknadsföra projektet. Hitta perso-
ner som ställer upp som testgrupp för dessa pitchar. Fråga dem vilket lajv de skulle föredra.

Försök att fokusera på att skapa ett lajv som är ett spännande äventyr hellre än att bygga 
en upplevelse som kan upplevas som ångestfull. Målgruppen kan ha tillräckligt med jobbiga 
upplevelser i sina liv redan. Försök att undvika hierarkier inom gruppen. Deltagarnas roller 
får gärna ha samma status. Få gillar att spela en underlägsen roll mot andra deltagare.

KISS-strategin: Keep It Simple Stupid. Försök inte skapa det mest ovanliga eller nyskapan-
de lajvet någonsin, utan att skapa en solid och spännande upplevelse i en trygg social miljö. 

En stor erfarenhet är att vi har olika kulturella preferenser. Förvänta er inte att målgruppen 
kommer att förstå automatiskt vad som ingår i olika genrer. Det finns de som som har när-
mare referenser till Bollywood än Hollywood. Lär känna er målgrupp och fördjupa er i deras 
referenser. Hitta gemensamma områden och undvik att enbart skapa utifrån den referensram 
som är vanlig i Sverige. På så vis sparar du på information du behöver ge ut.
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Exempel pitch: “Frihetskämparna”

Jag såg mig omkring på mina medmänniskor; vissa vänliga, vissa smarta, vissa starka men 
alla med vilja att göra sitt bästa. Ändå uthärdade de straffet varje dag. Utstötta från ett sam-
hälle som styrde med järnhand. Men vi har fått nog - vi vill skapa ett bättre samhälle och 
störta det onda kejsardömet. Men hur länge kan vi fortsätta kämpa?

Värld: En värld där den eviga kejsaren styr med järnhand, all teknik och andra värdefulla 
resurser bara finns för de som har makt. Kan vara i dåtid, framtid eller en alternativ nutid.

Roller: Utstötta som blivit straffade och valt att kämpa mot kjejsaren. Många brinner för 
att få tillbaka rättvisan och ändra lagarna. De har tydliga roller och funktioner där vissa helar, 
vissa är väktare och vissa lär ut saker.

Scenario: De utstötta har skapat ett eget samhälle där alla är välkomna. Kampen för rätt-
visa brinner fortfarande och vissa vill revoltera mot makten, men för det behövs kunskap. 
Samtidigt måste de överleva väder, vind, rovdjur och matbrist.

Regler: Alla få vara med, det är farligt att göra uppror och genus spelar ingen roll.

Möjligheter: Lös vardagliga problem och spelar på konflikter och relatioer. Kämpa mot en 
förtryckande makt genom att spionera, planera attacker och rädda civila. 
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Fas 2. FörberedElse med deltagare 

Infoträffar -  med de olika målgrupperna

Under våra infoträffar låg fokus på att locka deltagare och att förklara vad projektet gick ut 
på. Var tydlig med vad ett lajv innebär, vad de behöver tänka på praktiskt och exakt vad de 
kan göra på lajvet. Tänk på att skapa en social miljö och inte ha en lektion eller föreläsning. 

Vi la energi på att ta oss ut och prata direkt med ungdomar på olika mötesplatser. Samtalet 
fann vi var viktigare än att sprida information via text och bild. Primärt är att mötas på plats 
och förklara vad projektet är. På så vis är det enklare att förklara vad lajv är i mötet med per-
sonen och en bonus är att personlig kontakt ger ett större förtroende. När ni lämnar platsen 
kan ni ge information till spindeln-i-nätet-personer som sedan kan sprida den vidare. 

Vi använda oss aktivt av våra lajvambassadörer för att skapa denna personliga kontakt med 
ungdomarna. Det var många gånger som de kunde engagera och förklara bättre än oss med 
huvudansvar.

Workshops - för samtliga deltagare

Vårt tips är att inte kräva att alla deltagare måste delta på alla förträffar. Tänk på att det är 
en stor skillnad på att säga “Du måste komma på det här” och “Kom bara och ta det lugnt, det 
finns lunch och vänner här”. Det senare uppmuntrar mer än kräver. Varje workshop ska ha 
mer fokus på att vara sociala träffar än utbildning. Tänk på att ge tid och utrymme för alla att 
verkligen träffa varandra och skapa kontakter. 

Det bästa sättet att förbereda sig för lajv är såklart att lajva. Leta fram mindre, korta lajvsce-
narion, där det är helt okej att testa sig fram och göra fel. Även improvisationsövningar kan 
hjälpa till att förbereda deltagarna. Det får gärna bli blir tramsigt, vi har märkt att det är bra 
att uppmuntra leken. Undvik övningar med publik, utan låt dem göra övningar i grupper. 
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Workshops - för samtliga deltagare FORTSÄTTNING

Då risken finns att deltagare kommer att behöva avvika från projektet, för att andra saker i 
deras liv händer, så se till att varje workshop ska vara en stark social upplevelse i sig själv. 

Ta gärna några tillfällen för gruppen att tillverka material som kan vara viktiga för grupper 
som kommer att finnas på lajvet och deras gemenskap. Detta kan exempelvis vara banderoller 
med slagord, en symbol eller markering för att ha på kläder. Ge dem gärna tid för att prova 
kläder och eventuellt smink innna lajvet. Tänk på att varje workshop ska hjälpa dem att kän-
na sig trygga och inspirerande att få en så bra och trygg upplevelse på lajvet som möjligt.

Lajv - Utformning

De som har det största ansvaret för att skriva och planera lajvet är självklart ni, men det 
kan för deltagarna vara kul att tillföra detaljer till lajvet. Eller få yttra sina önskemål. Ni kan 
dock inte förvänta er att deltagarna ska skriva lajvet. En enkel sak är att få kunna utforma sin 
egen roll och ge input på hur deras grupp är.

En stor lärdom, som är självklar men ändå svår, är språket. Använd mycket bilder och 
symboler och mindre text. Låt det sociala bli en övning i svenska, hellre än en övning i skrift. 
Deltagarna har blandade erfarenheter, språk och kulturella uttryck. Lyssna på dessa och för-
sök att väva in det på lajvet. Det kan vara så enkelt att skriva vissa ledtrådar på andra språk.

Det gäller att ha tydliga roller för praktiska ansvar under lajv. Exempelvis så behöver nå-
gon ha ett helhetsansvar för matlagning. Skriv gärna en roll till en spelledare med hänsyn till 
detta som kanske husmor eller husfar. Vi rekomenderar också att ha en roll som fungerar som 
vaktmästare, som fixar allt.
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Fas 3. Praktisk förberedelse av lajv
Lajv - Praktiska punkter

Grundbehoven måste garanteras innan det kan bli en bra upplevelse. Toa, vatten, mat, möj-
lighet att värma och kyla sig själv samt varmt vatten ska alltid finnas. Många vill också kunna 
ladda sina mobiler. Utan detta på plats kommer lajvet misslyckas, oavsett hur välskrivet det är. 

Vi rekommenderar också att ha allt praktiskt runt omkring färdigt för att ge en så trygg och 
kul upplevelse som möjligt. Exempelvis så måste passande sovutrustning tillhandahållas. Se 
till att ha tillräckligt varma sovsäckar och komplettera med filtar.

Se till att fixa näringsriktig mat i överflöd. Ensamkommande ungdomar över 18 år har inte 
rätt till finansierad bostad och mat, vilket innebär att de jämfört med andra ungdomar har ett 
extra stort behov av näringsriktig mat i stor mängd. Fundera på vad för måltider ni bestäm-
mer och vad för råvaror ni vill ha med. Det ska vara något som mättar, som inkluderar allas 
matpreferenser och som ser gott ut. Kanske kan deltagarna tipsa om mat från deras kultur?

Utse en lämplig plats för måltider. Den behöver dels vara någorlunda praktisk, men kan-
ske än viktigare är att det finns möjligheter för att deltagarna sitter många tillsammans så att 
måltiderna blir en social händelse. Måltider som intas i ensamhet leder inte till möten och 
integration.
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Fas 4. Utförande AV Lajv

Lajv - Praktiska punkter

Skapa en handlingsplan för nödsituation, fysiskt och psykiskt. Ungdomarna är i en utsatt 
situation och kan exempelvis bli utvisade eller omflyttade. Det kan skapa stress både för andra 
deltagare och för er som är ansvariga för lajvet. Du ska vara förberedd på att du kan behöva 
prata med ungdomarna om detta. Detta gäller självklart också för workshops innan lajv.

Vi använde oss mycket av musik, både under workshops och lajv, som ett sätt att komma i 
stämning. Detta var både inspelad musik och levande musik. Vi valde instrumental musik.

Kom ihåg det positiva med att utforska och skapa ritualer kring olika händelser som sker 
på lajvet. Praktiska saker som behöver lösas kan ni få in i upplevelsen av lajvet och få det att 
bli mer intressant. Exempel på detta kan vara hur ni äter mat. Ni kan skapa en kultur där alla 
först samlas kring matbordet. Sedan dansar alla runt en sväng. Sedan utbryter en enklare täv-
ling, exempelvis ”sten sax påse” och vinnaren får ta mat först. När alla har ätit klart så blir det 
en ny dans och en ny tävling. Vinnaren får diska först.
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Fas 5. Efterarbete

möjlig Fortsättning

Håll gärna en återträff för att ge deltagarna ännu en möjlighet för att behålla de kontakter 
som de skapat under projektets tid.

Glöm ej att uppmärksamma deras deltagande i projektet genom att skicka bilder och skriva 
något om projektet till dem. Om det är ett återkommande projekt kan det vara bra att påmin-
na dem om att det kommer mera framöver, och att de ska sprida det till sina vänner. 

Exempel på samarbetspartners

För kontakt av deltagare:

• Fritidsgårdar

• Religiösa Samfund

• Samordnare på kommun

• HVB-boenden

• Skolor

För samarbeten kring lajv och föreningsliv: 

• Diverse lajvföreningar

• Sverok

• LajvVerkstaden
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LAJVVERKSTADEN
Telefon: 070-0481819
Mail: info@lajvverkstaden.se
www.lajvverkstaden.se

Foto  
Pia Nordlander www.bildn.se

SAMMANFATTNING
• Lajvambassadör är en viktig social roll när det kommer till språk och kultur

• Få spindeln-i-nätet-personer att hjälpa dig att få med deltagare

• Lär känna din målgrupp

• Underlätta för ekonomiskt utsatta genom att projektet står för alla omkostnader

• Bjud på mat, se till att alla kan äta den

• Allt ifrån workshop till lajv ska vara skapat för möjliggöra en mötesplats

• Håll kontakten via sms och att ringa. Påminn om träffarna

• Var tydlig att syftet är att skapa en mötesplats mellan svenskfödda och utlandsfödda

• Skapa hellre ett lättare äventyrligt lajv än ett ångestfyllt och nyskapande

• Kom ihåg att alla inte har samma kulturella preferenser 

• Gå till mötesplatser för ungdomar och prata direkt med dem om projektet

• Använd hellre enkel svenska i intruktioner och på lajvet

• Skapa en handlingsplan för nödsituationer

• När lajvet är slut - återkoppla och bygg vidare på relationerna som skapades

Kontakt




